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CARLSRO  REFERAT 

Rødovre almennyttige Boligselskab  Maj 2006 

   

 

 

 

 

 

Referat af ordinært afdelingsmøde 

 

  Onsdag den 17. maj 2006  

  kl. 19.00 i Carlsro Hallen 
 

Til stede var ca. 147 beboere fra 123 lejemål ud af i alt 902 lejemål i Carlsro. 

   

1. Velkomst og valg af dirigent. 

 

Jette Møller bød velkommen til de fremmødte og præsenterede panelet, som bestod af ejendomsleder 

Kim Andersen, medarbejderobservatør Søren Andersen og medlemmer af afdelingsbestyrelsen Jytte 

Leth, Niels Erik-Abcell, Bente Ravn, Flemming Holm Mikkelsen, Jeanette Rasmussen, Carl Johan 

Hirsbæk, Bent Nilsson og næstformand Otto Hansen. Desuden præsenterede Jette Møller kontorchef 

Ulla Gregor fra Forvaltningsgruppe 1, i DAB. 

 

Herefter foreslog Jette Møller, Ulla Gregor fra DAB som dirigent og gjorde samtidig forsamlingen 

opmærksom på, at det var dem som bestemte, hvem der skulle være dirigent og spurgte, om der var 

andre kandidater til valget, dette var ikke tilfældet, og forsamlingen valgte Ulla Gregor som dirigent. 

 

Dirigenten konstaterede, at afdelingsmødet var rettidigt indkaldt med dagsorden efter vedtægternes  

§ 12. Der var desuden rettidigt indkommet og omdelt 3 forslag fra beboerne og 2 forslag fra afdelings- 

bestyrelsen, som alle kunne behandles på afdelingsmødet. Afdelingsmødet var således lovligt og 

beslutningsdygtigt. 

 

 

2. Valg af stemmeudvalg. 

 

Dirigenten udbad sig kandidater til et stemmeudvalg. Følgende 5 personer meldte sig til stemmeud-

valget og blev valgt: Ib Christensen, Kirsten Knudsen, Vivi Skriver, Hanne Rasmussen og Yvonne 

Milo. 

 

 

3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning for perioden siden sidste møde.  

 

Herefter fremlagde Jette Møller afdelingsbestyrelsens beretning, hvor de væsentligste punkter er 

refereret i det følgende. 

 

Rækkehusene 

Fjernvarme 

Den planlagte tidsplan blev overholdt, og afdelingsbestyrelsen kunne med glæde oplyse, at der var  

et overskud på kr. 800.000 efter at regnskabet på fjernvarmeprojektet var gjort op. En stor del af 

overskuddet er imidlertid blevet brugt til at dække et varmetab i terrænet svarende til 40% af det 
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samlede varmeregnskab. Et nyt varmeregnskab vil derfor blive udarbejdet, og beboerne vil herefter 

enten få tilbagebetalt eventuelt tilgodehavende eller modtage en opkrævning. 

 

I en tidligere udsendt meddelelse er beboerne blevet orienteret om hvilke fejl og mangler, der kan 

udbedres her og nu, og hvilke, der først bliver udbedret ved den planlagte 1 års gennemgang med 

entreprenøren. 

 

Nye skilte 

På grund af nedgravning af rørene i forbindelse med fjernvarmeprojektet har det været nødvendigt,  

at udskifte de gamle stolper på stierne med nye nummerskilte. De nye skilte er væsentlige lettere at  

se og er endvidere blevet forsynet med et trafikskilt nederst i højre hjørne med ”indkørsel på stierne 

forbudt”. Opsætningen er begyndt og vil blive færdiggjort løbende. 

 

Affaldsstativer 

Rødovre Kommune har pålagt afdelingen at flytte det eksisterende affaldsstativ uden for boligen, da 

det ikke med sin nuværende placering kan opfylde kravene til renovationsmedarbejderenes arbejds- 

forhold. I næste års budget er der afsat det nødvendige beløb til indkøb af nye rottesikrede affalds-

stativer. Afdelingsbestyrelsen vil forsøge at finde et stativ, som passer godt ind i bebyggelsen.  

 

Beboerne vil blive nærmere orienteret. 

 

Selskabslokaler 

Af økonomiske og sikkerhedsmæssige årsager - utætheder i rørene der forsyner beboerhuset og 

komfurerne i selskabslokalerne med gas, samt udgiften til en ny gasinstallation på ca. kr. 50.000 - 

besluttede afdelingsbestyrelsen, at udskifte gaskomfurerne i selskabslokalerne til el. 

 

Endvidere er de gamle, nedslidte filtmåtter i selskabslokalerne og i dagligstuerne udskiftet med nye 

trægulve. 

 

Langhuset 

Aftrækskanaler i Langhuset                    

For tiden foretages en afrensning af aftrækskanalerne til køkken og bad i Langhuset. Dette er nød- 

vendigt for at forhindre fugtproblemer og er med til at opretholde et sundt og godt indeklima. 

Afrensningen er budgetteret, og udgifterne hertil vil ikke overstige budgettet. 

 

Rotter 

Der er desværre alvorlige problemer med rotter i Langhuset, som har bredt sig til en enkelt række i  

rækkehusene. Ejendomskontoret har opsat giftkasser og afskåret vejen for rotterne ved at montere 

net i bunden af kanalerne i Langhuset. Det blev indskærpet, at alle beboere skal undlade at opbevare  

nogen form for madvarer og dyrefoder på altanerne eller i haverne i rækkehusene, og det anbefales 

helt, at lade være med at fodre fugle for rotterne søger hen, hvor der er foder og undgår på den måde 

giftkasserne. 

  

Vaskeri 

I fællesvaskeriet er samtlige vinduer udskiftet, og der er en blevet anlagt en lille ny terrasse på 

havesiden, hvor beboerne kan trække frisk luft. 

 

Traktor 

Det har været nødvendigt, at indkøbe 2 nye traktorer. Den røde traktor, som bl.a. bruges til sneryd- 

ning af parkeringspladser, knækkede over i 2 dele, og bestyrelsen vurderede, at det ikke kunne betale 

sig at ofre yderligere reparationer på den. Indkøbet af denne traktor indgik ikke i budgettet. Traktoren 

var lovet til levering i uge 5, 2006, men er blevet forsinket. Den anden traktor er medregnet i budgettet. 
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Containerpladser 

Desværre er arbejdet med de nye containerpladser ikke blevet påbegyndt endnu. Firmaet, som  

skulle varetage opgaven, er trods utallige henvendelser, udeblevet. Da der er indgået en kontrakt, er 

sagen blevet videregivet til DAB’s jurister, som vil sørge for at sagen bliver løst, hvorefter et andet 

firma kan vælges til at udføre arbejdet.  

 

Nesa luftledninger 

Nesa har meddelt afdelingen, at de påtænker at starte nedgravningen af luftledninger i år, trods 

tidligere oplysninger om, at de først ville påbegynde arbejdet i 2009-2010. Gravearbejdet vil blive 

begrænset og vil ikke nå samme dimensioner, som ved etablering af fjernvarmen. Arbejdet  

forventes afsluttet inden udgangen af september. Nesa er forpligtet til at reetablere alle områder,  

hvor de arbejder.  

 

Nesa har i den forbindelse givet afdelingen et tilbud på udskiftning af de gamle lygtepæle med 3 

forskellige nye lysmaster. Undlader afdelingen at udskifte de gamle pæle, vil udgifterne til vedlige-

holdelse stige med kr. 15.000 om året. 

 

Huslejestigning 
En huslejestigning på 1,99 % indgår i årets budget. Stigningen skyldes hovedsagelig øgede netto-

kapitaludgifter og øgede udgifter til renovation og renholdelse. 

 

Årets arrangementer 

Traditionen tro, blev der afholdt fastelavn, samt julefest for børn og voksne. Til julefesten for  

børnene var der underholdning af julenissen Peter Nørgaard, som delte gaver ud og igen i år vakte 

børnenes begejstring med sin snekanon. Fastelavnsfesten blev igen i år arrangeret i samarbejde med 

De Blå Mænd, der blev uddelt fastelavnsris til kattekonger og kattedronninger, og der blev vist teater 

af  H.C. Andersen. 

 

Til julefesten for voksne, som blev afholdt efter samme koncept som sidste år, deltog 120 beboere, 

og Borgmester Erik Nielsen deltog endnu en gang i festlighederne. 

 

Afdelingsbestyrelsen 
Bente Ravn ønskede ikke genvalg og formanden benyttede lejligheden til at takke Bente på afde- 

lingens vegne for hendes store indsats og engagement i de foregående 5 år. 

 

Jette Møller anbefalede herefter bestyrelsens beretning, som dirigenten satte til debat. 

 

Kirsten Hult Jørgensen, Rødovre Parkvej 224 spurgte, om der i forbindelse med de nye lysmaster 

ville komme mere lys på stierne. Formanden svarede, at de nye master har en bedre lysstyrke, og  

at der ville blive taget højde for det, men at der var visse økonomiske hensyn. 

 

Vagn Kjærgaard, Korsdalsvej 50 gjorde opmærksom på, at der var en stærk trafik på Korsdals- 

vej og Bjødstrupvej, og at der var et betydeligt støjniveau på myldretidspunkterne, som kunne 

frygtes forværret i forbindelse med den kommende motorvejsudvidelse. VK oplyste samtidig, at  

det største problem dog er, at der ikke bliver opført en støjvæg fra Jyllingevej til Roskildevej. 

 

Lars Kruse, Lucernevej 521 tilføjede, at han også kan høre en kraftig støj fra motorvejen og  

opfordrede bestyrelsen til at overveje en officiel henvendelse på beboernes vegne til kommunen  

om at få støjen dæmpet. 

 

Bjarne Sørensen, Korsdalsvej 38, gjorde opmærksom på, at Rødovre Lokal Nyt har startet en protest- 

underskriftsindsamling mod manglende støjskærme på Motorring 3. 

 

Jette Møller svarede, at bestyrelsen er opmærksom på problemet, og at man kun havde fået en enkelt  
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henvendelse vedrørende støjen.  

 

Vivi Skriver, Lucernevej 569, gjorde opmærksom på, at hun havde henvendt sig til bestyrelsen om 

problemet og understregede, at det er vigtigt at afdeling Carlsro også markerer sig sammen med  

de andre grundejerforeninger, som allerede har rettet henvendelse til kommunen med krav om støj-

afskærmning langs Motorring 3. 

 

Asta Larsen, Tårnvej 257 spurgte, om der kunne gøres noget ved det affald, som beboerne dagligt 

ophober ved elevatorerne. Ejendomskontoret kan oplyse, at der efterfølgende er opsat skilte ved 

elevatorerne, hvorpå der står ”Henstilling af affald strengt forbudt, Flasker og glas bedes bragt 

til containerne på fortorvet”. 

 

Gerda Kjeldsen, Rødovre Parkvej 456, henstillede til beboerne om at sørge for at deres husdyr ikke 

løber frit omkring. 

 

Leo Sørensen, Rødovre Parkvej 504 spurgte, hvem der skulle reetablere græsplænerne efter arbejdet 

med fjernvarmen. Formanden svarede, at plænerne vil blive ordnet ved 1 års gennemgangen til 

december, men at bestyrelsen vil tage intiativ til at få gjort det nu, hvis det kan lade sig gøre.  

 

Dirigenten konstaterede herefter, at bestyrelsen beretning var taget til efterretning. 

 

 

4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for 2006/2007, samt en kort orientering om regn- 

  skab 2004/2005. 

 

Ulla Gregor fra DAB fremlagde afdelingens regnskab for 2004/2005, som endte med et mindre under- 

skud på kr. 26.153, og gav en kort forklaring på de enkelte poster.  

 

Afdelingsmødet tog regnskabet til efterretning. 

 

Ulla Gregor fra DAB fremlagde afdelingens budget for 2006/2007.  

 

Nogle af de største stigninger skyldes udgifter til dyrere lån, renovation og renholdelse. Kontoen  

for almindelig vedligeholdelse blev dyrere end forventet på grund af udgifterne til behandling af 

skimmelsvamp i 3 lejemål, dog fik afdelingen dækket nogle af udgifterne fra RAB.  

 

Der var en fejl i diverse udgifter, konto 119, beløbet skal ændres fra kr. 3.203.523 til kr. 703.523, 

 

I alt medfører posterne en samlet huslejestigning på 1,99%. 

 

Af fællesantennebudgettet fremgår det, at antenneudgiften forbliver uændret. 

 

I afsnittet Eksempler på lejereguleringen gjorde Ulla Gregor, DAB opmærksom på, at 3 rums leje-

målstypen på 85,05 m2 er for Langhuset, mens 4 rums lejemålstypen på 79,65 m2 er for række- 

husene. 

 

En beboer spurgte, om de ovenlysvinduer som er i uorden, bliver udskiftet. Formanden svarede, at  

der er afsat penge til det, og at der allerede er udskiftet en del. Blandt beboerne var der delte meninger, 

om de nye ovenlysvinduer fungerer bedre end de gamle. Preben Sørensen mente, at de mange proble-

mer med ovenlysvinduerne skyldes, at taget har en forkert (lav) hældning. Jette Møller nævnte, at man 

i den tidligere afdelingsbestyrelse havde overvejet at opsætte en karnap i stedet for ovenlysvinduerne, 

og at man måske ville genoverveje denne mulighed. 

 

Der var ikke yderligere spørgsmål til budgettet. 
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Dirigenten konstaterede, at afdelingsmødet havde godkendt budgettet med en huslejestigning på  

1,99 %. 

 

5. Indkomne forslag 

 

Forslag 1 – Elevatorerne i Langhuset gøres røgfri og individuel modernisering af køkken- og 

badeværelsesordningen genoptages. 

Britt Møller, Tårnvej 207, 4. præsenterede sit forslag om at gøre elevatorerne røgfri, og dirigenten satte 

forslaget til afstemning og kunne ved håndsoprækning konstatere, at det var blevet vedtaget af forsam- 

lingen. 

 

Vedrørende forslag til genoptagelse af køkken/bad ordningen spurgte Britt Møller, hvorfor afde- 

lingsbestyrelsen havde stillet et ændringsforslag for køkkener med en løbetid på 10 år i stedet for 20 år. 

 

Jette Møller svarede, at der generelt var større slidtage på køkkener end på bad, og at køkkener ikke 

havde samme holdbarhed, som tidligere. 

 

Dirigenten satte herefter forslaget, om køkken- og badordningen skulle genoptages mod individuelt 

lejetillæg til afstemning og konstaterede, at der var et stort flertal for ordningen. 

 

Da forslagsstilleren opretholdte sit forslag om at køkkener skulle afvikles med en løbetid på 20 år i 

stedet for 10 år, satte dirigenten dette forslag til afstemning og konstaterede, at det blev nedstemt af 

forsamlingen.  

 

Forslag 2 – Tilladelse til opsætning af flagstænger i haverne i Carlsro  

Bjarne Sørensen, Korsdalsvej 38, præsenterede sit forslag om at sætte flagstænger på max. 10 m op  

i haverne i Carlsro. 

 

Birthe Sørensen, Korsdalsvej 38 stillede et supplerende forslag om at opsætte en flagstang ved den 

store legeplads, hvor beboerne kunne få lov til at flage på mærkedage. 

 

Arne Sørensen. Lucernevej 463 stillede ændringsforslag til, at der skulle opsættes flagstænger på de 

øvrige fælles-arealer, i alt 5 flagstænger. 

 

Efter at have sat alle 3 forslag til afstemning kunne dirigenten hurtigt konstatere, at de var blevet 

nedstemt af forsamlingen. 

 

Forslag 3 – Udskiftning af de gamle træmaster med nye  lysarmaturer 

Jette Møller præsenterede afdelingsbestyrelsens forslag og fremviste 3 forskellige lysmaster, A,B, og 

C med anlægspris, som beboerne kunne vælge imellem.    

 

Dertil var der forskellige kommentarer fra forsamlingen, en beboer mente, at model B gav et utrolig 

dårligt lys mellem opstillingspunkterne, en anden beboer med mange års erfaring inden for 

gadebelysning mente, at model C var den bedste, og en beboer spurgte, hvor de nye lygter ville blive 

placeret, hvortil Jette Møller svarede, at de ville blive placeret på samme sted som de gamle lysmaster. 

 

Vivi Skriver opfordrede bestyrelsen til at henvende sig til miljømyndighederne eller Teknisk For-

valtning, som vil kunne vejlede med hensyn til det rette valg af lysarmatur. Vivi Skriver gjorde 

samtidig opmærksom på, at Carlsro i.h.t. lokalplan 56 er udlagt som parkområde, og at valget derfor 

ikke bør falde på Forslag B, som er et lysarmatur til gade- og vejbelysning. Lars Kruse understregede, 

at det er langt vigtigere, at fokusere på spredningen af lyset end på den samlede lysstyrke. 
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Dirigenten satte forslaget til afstemning, om der skulle opsættes nye lysarmaturer i Carlsro og om 

forsamlingen ville bemyndige afdelingsbestyrelsen til at foretage en grundig undersøgelse af de 

forskellige lysarmaturer og vælge det bedst egnede. 

Dirigenten fastslog herefter, at forslaget var blevet enstemmigt godkendt. 

 

Forslag 4 

Da forslagsstilleren ikke var til stede, og da der ikke var andre beboere, som ønskede at opretholde 

Ingerlise Sørensens forslag, kunne der ikke foretages afstemning. 

 

Forslag 5 

Ulla Gregor fra DAB fremlagde afdelingsbestyrelsens forslag til et nyt råderetskatalog. Grunden  

til forslaget er, at der i lovgivningen er vedtaget nye regler for råderet i almene boliger, og at 

ændringerne, som Ulla Gregor redegjorde nærmere for, er indført i det nye råderetskatalog. 

 

Ulla Gregor gjorde opmærksom på, at der var en ny tilføjelse om, at lejer selv skal betale for skor-

stensfejer, hvilket er en naturlig konsekvens af indførelsen af fjernvarme i rækkehusene, idet den 

enkelte beboer ud fra eget valg benytter en anden energikilde. 

 

Dirigenten fremsatte derefter et ændringsforslag om at udvide afskrivningsperioden på badeværel- 

sesordningen fra 10 år til 20 år til afstemning og kunne konstatere, at det blev vedtaget af forsam- 

lingen. Den nye ændring vil blive indført i Råderetskataloget. 

 

Dirigenten satte herefter forslaget om det nye råderetskatalog til afstemning og konstaterede, at det 

var vedtaget. 

 

 

6. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen og suppleanter 
 

Valg af bestyrelsesmedlemmer til afdelingsbestyrelsen 

På valg var Flemming Holm Mikkelsen, Niels-Erik Abcell, Jytte Leth, som alle ønskede at genopstille 

til bestyrelsen og Bente Ravn, som ikke ønskede genvalg. Dirigenten spurgte, om der var andre 

kandidater til bestyrelsen, og Tommy Johansen, Lucernevej 469 og Vagn Kjærgaard, Korsdalsvej 50 

meddelte, at de ønskede at stille op som kandidater. Da der i alt var 5 kandidater på valg, og der kun 

skulle vælges 4, var det nødvendigt at foretage en afstemning. Efter optælling af de afgivne stemmer, 

kunne dirigenten fastslå, at Flemming Holm Mikkelsen, Niels-Erik Abcell og Jytte Leth var blevet 

genvalgt for 2 år, og at Tommy Johansen opnåede valg til afdelingsbestyrelsen for 2 år med 161 

stemmer mod 117 stemmer til Vagn Kjærgaard. Der var 15 ugyldige og 3 blanke stemmer. 

 

Valg af  2 suppleanter 

Vagn Kjærgaard, 1. suppleant og Ib Christensen, 2. suppleant ønskede begge genopstilling og blev 

genvalgt at forsamlingen. 

 

 

7.  Eventuelt 

 

Ib Christensen, Lucernevej 275, spurgte hvorfor der sidder ”en hætte” på de skorstene, hvor beboerne 

benytter brændeovn og foreslog, at den blev fjernet. Hætter hindrer røgen i at stige op, og leder den i 

stedet langs tagryggen og ind gennem vinduet til bad, køkken og soveværelse. 

 

Erik Arnt, Lucernevej 123, foreslog at flagstangen ved selskabslokalerne, som benyttes til private 

mærkedage, også bruges til at markere nationale flagdage.  
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Erik Arnt spurgte endvidere, om beboere med meget kolde gavle, som er ekstra udsatte på grund af 

vind og vejr, får en reduktion i varmeregnskabet. Ulla Gregor, DAB svarede, at beboere med fulde 

gavle, har fået en prisreduktion svarende til 12%.  

 

På Erik Arnts spørgsmål om hvorfor aflæsningstidspunktet af måler finder sted på forskellige 

tidspunkter svarede Ulla Gregor, at det praktisk ikke er muligt at foretage aflæsning på samme tid,  

men at der foretages tekniske korrektioner, således at beboerne kun betaler for deres reelle forbrug. 

 

Claus Appel, Lucernestien, 37 spurgte, om man må male sit skur hvidt, og der blev i den forbindelse 

henvist til havekataloget, hvor det er angivet, at farven skal være brun eller sort. Det blev anbefalet 

beboeren at stille forslag herom på næste beboermøde. 

 

Leo Sørensen gjorde opmærksom på, at der er mange beboere, som ikke sørger for at bringe deres 

haver i orden. Dertil svarede formanden, at både Haveudvalget og DAB gør hvad de kan, og at de 

har udsendt mange breve til de pågældende beboere, men at det desværre ikke altid hjælper. 

 

Formanden afsluttede mødet med at takke forsamlingen for deres engagement og dirigenten for at  

have ledet mødet.   

 

 

Mødet sluttede kl. 22.00  

                      Som dirigent: 

       

 
 

                       Ulla Gregor 


